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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 53/2019 

Aika: 3.12.2019 klo 12.05 – 22.45. 

Paikka: Kuopio CA304, Joensuu M302      

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8. § YUFE-Opiskelijajäsenen täydentäminen YUFEen Young Universities for the Future of Europe 

(YUFE) -verkostoon. Yksi kolmesta YUFE-verkoston jäsenistä on valmistunut ja verkostoon tulisi 

valita uusi opiskelijajäsen. YUFE-verkostoon on haettu opiskelijajäseniä elokuussa 2019. YUFE-

koordinaattori on esittänyt toiveen, että kolmas henkilöistä olisi jatko-opiskelija, kun heitä ei vielä 

UEF:in YUFE-tiimissä ole. Päätettiin avata haku 13.11.-27.11. sekä valittiin hakutyöryhmä. Hallitus 

valitsi YUFE-opiskelijajäseneksi Susanne Csaderin. 

− 9. § Viestintäsuunnittelija Heljä Koistisen opintovapaa-anomus. Käsiteltiin Koistisen opintovapaa-

anomus. Päätettiin esityksen mukaisesti.  

− 10. § Viestintäsuunnittelijan sijaisesta päättäminen. Valitaan Iisa Manninen jatkamaan 

viestintäsuunnittelijan opintovapaan sijaiseksi ajalle 1.8.2020-31.12.2020 sekä Koistisen kesäajan 

myönnettyjen vapaiden sijaiseksi ajalle 1.6.2020-31.7.2020. 

− 11. § ISYYn vuosijuhlapaikasta päättäminen. ISYYn 10v vuosijuhlia varten 14.3.2020. tilat on 

kilpailutettu. Kilpailutukseen otettiin kolme hotellia ja kaikkiin kuuluu alkumalja, kolmen ruokalajin 

illallinen, kaksi kaatoa viiniä, kahvi ja avec. Valittiin yksimielisesti IsoValkeinen ISYYn 

vuosijuhlapaikaksi. 

− 15. § Edustajiston kokouksen aikana tarvittavat päätökset. Hallitus otti nimiinsä esityksiä 

edustajiston kokouksen 10/2019 pykälissä 8. § Sääntömuutoksia ISYYn taloustoimikuntaan ja 

talousvaliokuntaan sekä 9.§ ISYYn vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen. Hallituksen 

nimiinsä ottamat esitykset ovat nähtävillä edustajiston kokouksen 10/2019 pöytäkirjasta.  

 

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: Toimistojen aukioloajat vuoden 2020 alusta: ma-ti klo 10-15, ke klo 

12-16, to 10-15, pe suljettu.  
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− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 13. § Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden 

tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8-10. § pääsihteeri, 11. § Aino Peltonen. 

 

Seuraava kokous: 11.12.2019 klo 12.00. 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


