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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 52/2019 

Aika: 29.11.2019 klo 14.06 – 14.44 

Paikka: Kuopio CA106, Joensuu M201 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8. § Opiskelijaedustajien nimeäminen filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon. Uusien 

opiskelijaedustajien toimikausi filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa alkaa 1.1.2020 ja 

päättyy 31.12.2021. ISYYn on nimettävä filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon 5 

opiskelijaedustajaa ja näille 5 henkilökohtaista varajäsentä. Edustajisto valtuutti kokouksessaan 

9/2019 hallituksen täyttämään jäljellä olevat opiskelijaedustuspaikat.  

Hallitus päätti nimetä seuraavat henkilöt filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 

opiskelijajäseniksi toimikaudelle 2020-2021: Salla Natunen (Markus Helin), Marko Koskelo (Hanna 

Hänninen), Eveliina Scharin (Kirsi Linna), Rosa Summanen (Tanja Rissanen) ja Hanna Tammisto 

(Riina Pääkkönen).  

− 9. § Opiskelijaedustajan valinta YTHS:n valtuuskuntaan. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. 

on pyytänyt ISYYtä nimeämään ehdokkaansa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) 

valtuuskuntaan. Toimi on ollut avoinna kaikille jäsenille haettavana neljätoista (14) vuorokautta. 

ISYY päätti esittää YTHS:n valtuuskuntaan Marko Koskeloa ja Hannamari Vilhusta. 

− 10 § Opiskelijaedustajan valinta YTHS:n Kuopion ja Joensuun terveyspalveluyksiköiden 

johtokuntiin. YTHS on pyytänyt Ylioppilaskuntaa nimeämään kaksi opiskelijaedustajaa sekä 

Joensuun että Kuopion YTHS:n toimipisteiden johtokuntiin kaudelle 2020 – 2021. Toimet ovat olleet 

avoimessa haussa sääntömääräiset neljätoista (14) vuorokautta. Hallitus päättää nimetä Kuopion 

YTHS:n johtokuntaan Rilla Nikkasen ja Hannamari Vilhusen.  Hallitus päättää nimetä Joensuun 

YTHS:n johtokuntaan Ella Partasen ja Marko Koskelon.  

− 11. § Uuden kerhon hyväksyminen, UEF Cricket Club (UCC). ISYY:n sääntöjen mukaan hallitus 

hyväksyy uudet kerhot. Kerho nimeltään UEF Cricket Club (UCC) on lähettänyt 

perustamisasiakirjansa hallituksen hyväksyttäväksi. LIITE 1. Hyväksytään UEF Cricket Club (UCC) 

ISYYn kerhoksi. 

− 12. § Vuosijuhlamestarin valinta. Vuosijuhlamestariksi on hakuajan puitteissa tullut yksi hakemus. 

LIITE 2. Päätetään vuosijuhlamestarin valinnasta.  

− 13. § Opiskelijaedustajien nimeäminen terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon. 

Uusien opiskelijaedustajien toimikausi terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa alkaa 

1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. ISYYn on nimettävä terveystieteiden tiedekunnan 
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tiedekuntaneuvostoon 4 opiskelijaedustajaa ja näille 4 henkilökohtaista varajäsentä. Edustajisto 

valtuutti kokouksessaan 9/2019 hallituksen täyttämään jäljellä olevat opiskelijaedustuspaikat. 

Hallitus päätti nimetä seuraavat henkilöt terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 

opiskelijaedustajiksi toimikaudelle 2020-2021 (suluissa henkilökohtainen varajäsen): Heli Saari (Olli 

Auvinen), Juho Nikula (Emilia Lampén), Eemu-Samuli Väliaho (Maria Ilola) ja Aino Peltonen (Pinja 

Mertano).  

− 14.§ ISYYn edustajan nimeäminen oppimisympäristöjen kehittämisrahahakemusten 

arviointiryhmään. ISYYtä on pyydetty nimeämään edustaja oppimisympäristöjen 

kehittämisrahahakemusten arviointiryhmään. Arviointiryhmän työskentely on käynnistynyt 

27.11.2019. Nimetään ISYYn edustajaksi oppimisympäristöjen kehittämisrahahakemusten 

arviointiryhmään koulutus- ja sosiaalipoliittinen 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: Saapunut oikaisuvaatimus ylioppilaskunnalle. 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 15. § Muut esille tulevat asiat:  

Asia 1.: Häirinnänvastainen kampanja. 

Asia 2.: Talousarvion valmistelu. 

 

− 16. § Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden 

tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8-13. § pääsihteeri, 14. § Tenhovuori.  

 

Seuraava kokous: 3.12.2019 klo 12.00. 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


