
    ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 

 29.11.2019 

  
 
____________________________________________________________________ 
   

1 

 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 48/2019 

Aika: 5.11.2019 klo 10.16 – 13.13 

Paikka: Kuopio CA106 ja Joensuu F110 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 13. § Järjestöavustushaun vuodelle 2020 avaaminen. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) 

hallitus päättää laittaa hakuun järjestöavustukset vuodelle 2020. Järjestöavustukset jakautuvat yleis- 

ja hankeavustuksiin. Päätettiin käynnistää järjestöavustushaku liitteen 1 mukaisesti. Hakuaika 

5.11.2019-20.11.2019. 

 

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. 

− 8. §   Opiskelijaedustajien nimeäminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon. Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on 

nimetä opiskelijaedustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. ISYYn on nimettävä 

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 4 opiskelijaedustajaa 

ja näille 4 henkilökohtaista varajäsentä. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi 

haun yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ajalle 9.9.-

24.9.2019. Hakuajan puitteissa tiedekuntaneuvostoon jätettiin 7 hakemusta. Lisätyn hakuajan 

puitteissa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin 

kaksi hakemusta. 

Hallitus esittää edustajistolle nimettäväksi yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon seuraavat opiskelijaedustajat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): Ari 

Tervashonka (Noora Ahonen), Lassi Oikkonen (Ha Ngyuen), Maria Pulkka (Susanna Remes), Roosa 

Hänninen (Wilma Poutanen). 

− 9. § Hallituksen kokous 48/2019: Opiskelijaedustajien nimeäminen filosofisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon. Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on 

nimetä opiskelijaedustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. ISYYn on nimettävä 
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filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 5 opiskelijaedustajaa ja näille 5 henkilökohtaista 

varajäsentä. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun filosofisen tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon ajalle 9.- 24.9.2019. Hakuajan puitteissa tiedekuntaneuvostoon jätettiin 8 

hakemusta. Lisätyn hakuajan puitteissa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ei jätetty 

hakemuksia.  

Hallitus esittää edustajistolle vahvistettavaksi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

seuraavat opiskelijaedustajat (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet): Salla Natunen, Marko Koskelo, 

Eveliina Scharin (Kirsi Linna), Rosa Summanen (Tanja Rissanen) ja Hanna Tammisto.  Lisäksi esitetään 

edustajistolle, että se valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljellä olevat opiskelijaedustuspaikat. 

− 10. § Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon. 

Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä 

opiskelijaedustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. ISYYn on nimettävä 

terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 4 opiskelijaedustajaa ja näille 4 

henkilökohtaista varajäsentä. Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Aaltonen avasi haun 

terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ajalle 9.- 24.9.2019. Hakuajan puitteissa 

tiedekuntaneuvostoon jätettiin 3 hakemusta. Lisätyn hakuajan puitteissa terveystieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon jätettiin yksi hakemus.  

Esitetään edustajistolle vahvistettavaksi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 

seuraavat opiskelijaedustajat: Juho Nikula, Heli Saari, Eemu-Samuli Väliaho ja Aino Peltonen. Lisäksi 

esitetään edustajistolle, että se valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljellä olevat 

opiskelijaedustuspaikat. 

− 11. § Opiskelijaedustajien valinta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon. Yliopistolain (558/2009) mukaan ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on 

nimetä opiskelijaedustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin toimielimiin. ISYYn on nimettävä 

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 4 opiskelijaedustajaa ja 

näille 4 henkilökohtaista varajäsentä. Aaltonen avasi haun yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden 

tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ajalle 9.-24.9.2019. Hakuajan puitteissa tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon jätettiin 4 hakemusta. Lisätyn hakuajan puitteissa luonnontieteiden ja 

metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ei jätetty hakemuksia.  

Hallitus esittää edustajistolle nimettäväksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan 

tiedekuntaneuvostoon seuraavat opiskelijaedustajat: Umme Sara Santona, Mikko Nevalainen, 

Janette Hellberg ja Jussi Nivala. Ja esitetään asiaa edustajiston vahvistettavaksi. Lisäksi esitetään, 

että edustajisto valtuuttaa hallituksen täyttämään jäljellä olevat opiskelijaedustuspaikat. 

− 12. § ISYYn jäsenmaksu lukuvuodelle 2020–2021. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruus tulevalle 

lukuvuodelle2020-2021 on vahvistettava ennen talousarvion hyväksymistä. Hallitus esittää 

yksimielisesti edustajistolle jäsenmaksuksi lukuvuodeksi 2020-2021 100 euroa (ISYYn osuus 71,5e + 

YTHS osuus 28,5e).  Perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu on lukukausittain maksettuna 
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syyslukukausi 64€ (ISYYn osuus 35,5 e + YTHS-osuus 28,5e) ja kevätlukukausi 36 €. Jatko-

opiskelijoiden jäsenmaksu 2020-2021 on 56 €/vuosi ja lukukausittain maksettuna syksy/kevät 28 €. 

− 14. § Vuosijuhlamestarin hakukuulutus. Päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteluun.  

− 15. § Muut esille tulevat asiat: ISYYn strategiatyön tilannekatsaus, sääntömuutosasiat. Merkittiin 
tiedoksi.  

 

− 16. § Tiedottaminen ja toimeenpano. Hallitus keskustelee jokaisessa kokouksessa erikseen 

kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: pääsihteeri: 8.§, 10.§ ja 11. §, Ada 

Hyytiäinen: 13. § ja puheenjohtaja: 14. §. 

 

Seuraava kokous: 13.11. klo 12.00. 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


