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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 36/2019 

Aika: 20.8.2019 klo 10.19- 11.21.   

Paikka: Kuopio SN101 ja Joensuu M201 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

- 6. § Kokoukset, tapaamiset ja seminaarit: OLL sektori 1.-2.10 Miska Tanskanen osallistuu. 
European Students’ convention 2019, Helsinki Aino Peltonen osallistuu. 

- 8. §          Järjestyksenvalvojakoulutus 
ISYY on budjetoinut hallituksen toimintaa rahaa järjestyksenvalvontakurssien järjestämiseksi. 
Kursseista on peritty omavastuuosuus ja velvoitteita koulutuksen suorittaneille. Tarjouksia on 
pyydetty viideltä eri palveluntarjoajalta. Tarjoukset esityslistan liitteenä 1. Päätös: Hallitus päätti, 
että järjestyksenvalvontakurssien järjestämiseksi hyväksytään Guru Securityn tarjous. Tarjotaan 
mahdollisuus osallistumiseen 10 henkilöä per kampus. Hallitus päätti, että koulutuksesta peritään 
omavastuu ja osallistujat velvoitetaan osallistumaan ISYYn kahteen tapahtumaan 
järjestyksenvalvojana. Omavastuu/pantti 100 €/osallistuja.  

- 9. § Jäsenmaksuvapautus, MSc European Forestry- ja Transfor-M -ohjelmien opiskelijat      
(osittain salainen) 
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. LIITE 2 (salainen) 
Päätös: Hallitus myönsi oheisen liitteen 2 mukaisille MSc European Forestry- ja Transfor-M -
ohjelmien opiskelijoille (osittain salainen) jäsenmaksuvapautuksen lukuvuodelle 2019 – 2020. 

- 10. § Jäsenmaksuvapautus (osittain salainen) 

Oili Kohonen on lähettänyt ISYYlle jäsenmaksuvapautuspyynnön syksyn 2019 jäsenmaksusta yhden 

opiskelijan puolesta LIITE 3 salainen. Opiskelijalta puuttuu gradumerkintä, gradu on arvioitu 

heinäkuulla, mutta sihteerimme oi tuolloin jo lomalla ja gradumerkintä saadaan rekisteriin vasta 

nyt. Opiskelija on valmistumassa heti merkinnän saatuaan.  

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä liitteen 3 mukaisen maksuvapautuksen syksyn 2019 jäsenmaksusta.  

- 11. § Joensuun opiskelija-asioiden yhteistyöryhmä 
ISYYn edustajana Joensuun opiskelija-asioiden yhteistyöryhmässä on ollut Susanna Haverinen. 
Päätös:   Hallitus nimesi ISYYn edustajaksi Ella Partasen Joensuun opiskelija-asioiden 
yhteistyöryhmään. 
 

https://maps.google.com/maps?hl=fi&q=%20SN101%20ja%20M201&source=calendar
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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 Ella Partasen syntymäpäivä. Hallitus lauloi 

päivänsankarille ja nautti puheenjohtajan omalla rahalla ostamaa vegaanista jäätelöä. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit  

− 12. § Opiskelijaedustus YUFE-yliopistoallianssiin 

Itä-Suomen yliopisto on saanut kesällä kolmevuotisen EU-rahoituksen European Universities-haun 

YUFE-yliopistoallianssiin. Hankkeen valmisteluvaiheessa Saara Oravuo on ollut opiskelijaedustajana, 

mutta hän on lähiaikoina valmistumassa, joten yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa esittämään 

hankkeeseen kahta uutta opiskelijaedustajaa. UEF:in vastuulla tulee olemaan erityisesti yliopiston 

linkittäminen ympäröivään yhteiskuntaan, vapaaehtoistyö ja yritysyhteistyö. 

Päätös: Hallitus päätti, että Opiskelijaedustus YUFE-yliopistoallianssiin avataan avoimeen hakuun. 

Hakuaika 23.8.-30.8. Ada vastaa hakukuulutuksen laadinnasta. 

 

Seuraava kokous: 30.9. tai tarvittaessa aiemmin. 

 

 

Anna-Kristiina Mikkonen 

pääsihteeri  

 


