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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 47/2019 

Aika: 30.10.2019 klo 14.08 – 19.35. 

Paikka: Kuopio SN102 ja Joensuu CK216 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8. § Kansainvälisten asioiden koordinaattorin rekrytointi. Kansainvälisten asioiden koordinaattori 

Heli Siponen on siirtynyt muihin tehtäviin 26.10.2019 alkaen. Hallituksen valitsema 

rekrytointiryhmä on haastatellut kolme hakijaa 30.10. Hakijoita tehtävään tuli määräaikaan 

mennessä 9 kappaletta. Valitaan kansainvälisten asioiden koordinaattorin sijaiseksi Elina Pitkänen 

ajalle 1.11.2019-31.8.2020. Hänen varalleen Salla Haapavaara. 

− 11. § Vuosijuhlatyöryhmän ja vuosijuhlamestarin nimeäminen. ISYY täyttää maaliskuussa 10 

vuotta. Vuosijuhlien suunnittelu tulisi aloittaa ja nimetä tähän työryhmä. Päätettiin nimetä 

vuosijuhlatyöryhmä, johon kuuluvat Ada Hyytiäinen, Miska Tanskanen, Matti Averio ja Ella 

Partanen sekä kv-hallintosihteeri Saara Närä toimii työryhmän sihteerinä. Päätettiin tehdä 

hakukuulutus kahdesta vuosijuhlamestarista. Työryhmä valmistelee hakukuulutuksen seuraavaan 

hallituksen kokoukseen. 

 

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. 

− 9. § Toimeenpanokielto edustajiston kokouksen 7/2019 kohdan 8 § ”Yliopiston hallituksen 

opiskelijajäsenten valinta toimikaudelle 2020 - 2021”, osalta. Edustajisto päätti kokouksessaan 

7/2019 Yliopiston hallituksen opiskelijajäsenistä kaudelle 2019 – 2020. Asian käsittelyyn otti osaa 

sellaisia edustajiston jäseniä, jotka ISYYn sääntöjen 58.3 § mukaan olivat esteellisiä asian käsittelyn 

aikana. Hallitus pyytää ylioppilaskunnan sääntövaliokunnalta lausuntoa asiasta. Tiedotetaan 

kollegion puheenjohtajaa asiasta viivytyksettä. Siirretään asian päätös seuraavaan hallituksen 

kokoukseen. 



    ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 

 8.11.2019 

  
 
____________________________________________________________________ 
   

2 

− 10. § Kv-maisteriohjelmien vapautus ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Itä-Suomen yliopiston 
Kansainvälisten asioiden kehittämispäällikkö // YUFE-koordinaattori Kristiina Väänänen on ottanut 
yhteyttä koskien Kv-maisteriohjelmien vapautus ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. Hän toivoo, että 
ISYY ja yliopisto voisi luoda yhteisen selkeän ja yhtenäisen toimintatavan aikatauluineen koskien kv-
maisteriohjelmien opiskelijoiden vapautusta ylioppilaskunnan maksusta siltä ajalta, kun eivät ole 
Suomessa (LIITE 1). Sovitaan tapaaminen, jossa keskustellaan yhteisten toimintatavan ja 
aikataulujen luomisesta. Pääsihteeri sopii tapaamisen. 

− 12. § Muut esille tulevat asiat. Merkittiin tiedoksi seuraavat:  

o 1. Toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnan aikataulun läpikäyminen.  
o 2. Bomban 14.-15.12. retriitin suunnittelu  
o 3. Järjestöavustukset  
o 4. Hallitushaun käynnistämisen aikataulutus - avataan haku 11.11.2019- 1.12.2019  
o 5.ISYYn strategiatyön tilannekatsaus 

 

− 13. §     Tiedottaminen ja toimeenpano. Hallitus keskustelee jokaisessa kokouksessa erikseen 
kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 8. § pääsihteeri, 9 § pääsihteeri 
tiedottaa asiasta sääntövaliokuntaa ja yliopiston kollegion puheenjohtajaa ym. muita tahoja, joita 
asia koskettaa. 10 § pääsihteeri, 11 § vuosijuhlatyöryhmä tiedottaa. 

 

Seuraava kokous: 5.11. klo 10.00. 

 

Hallintokoordinaattori 

Saara Närä 

 


