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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 39/2019 

Aika: 5.9.2019 klo 11.05-12.22 

Paikka: CA 106 ja CK216 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

- 9. § 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. ISYYn hallitus laittoi YUFE-yliopistoallianssin 

opiskelijaedustuksen paikan avoimeen hakuun elokuussa 2019. Hakuaikana tehtävään tuli 10 

hakemusta. ISYYn hallitus nimitti kokouksessaan 38/2019 valintatyöryhmän, joka arvioi paperit ja 

tekee esityksen hallitukselle. Työryhmän esityksen myötä hallitus päätti esittää UEFlle YUFE-

opiskelijaedustajiksi nimettäviksi Ronja Mäkinen ja Arla Paananen.  

 

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 Siviilipalvelusvelvollinen aloittaa Kuopion toimistolla 18.11.2019.  

o Toinen opintopsykologi, edunvalvontavaikuttaminen.  

− Merkittiin   tiedoksi   hallituksen   jäsenten   selvitykset   vastuualueensa   toiminnasta   ja   

taloudesta hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit 

− 8. § Kansainvälisen toiminnan kehityskilpailu kampustoimijoille. Kansainvälisten opiskelijoiden 

integraatio ainejärjestöihin ja kotimaisten opiskelijoiden keskuuteen kampuksillamme kaipaa 

kehitystä. Hanke- ja kerhoavustusten budjetista suuri osa on jäämässä käyttämättä. Kv-kilpailun 

tavoitteena on kehittää kotikansainvälistymistä sekä kansainvälisten opiskelijoiden integraatiota 

järjestöihin kampuksillamme. Viidelle parhaalle, niin sanotuille kv-tsempparille, myönnetään 

vuoden lopuksi palkinto esimerkillisestä toiminnasta. Palkittujen kv-tsemppareiden ideoista, 
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hankkeista tai hyvistä toimintamalleista julkaistaan kooste ISYYn viestintäkanavissa kilpailun 

jälkeen. Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Ada Hyytiäinen ja Aino Peltonen 

jatkavat asian valmistelun vastuuhenkilöinä. 

− 10. § Muut esille tulevat asiat: Kuopion toimiston työnjako – ulkopuolisille tehdyn työn uudelleen 
organisointi, Tuudo, Akateeminen rehtori. 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

− 11. § Tiedottaminen ja toimeenpano: Todettiin tiedottamisesta ja toimeenpanosta seuraavaa 8 
Ada ja Aino, 9 PS, 10 PS. 

 

Seuraava kokous on 10.9. klo 12. 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


