
    ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  9.1.2020 

  
 
____________________________________________________________________ 
   

1 

 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 1/2020 

Aika: 3.1.2020 klo 12.09 – 13.26. 

Paikka: Lukema, Kuopio / Haltia, Joensuu 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8. § Tilinkäyttöoikeudet (osittain salassa pidettävä). 

− 9.§ Hallituksen jäsenten palkkioiden suuruuden päättäminen. Hallitukselle maksetaan 

kuukausittaista palkkiota luottamustoimestaan. Ylioppilaskunnan budjetissa vuodelle 2020 on 

varattu 68 000 euroa hallituksen palkkiot momentille. Hallitus tekee itsenäisesti päätöksen 

palkkioiden jakamisesta. Hallitus päätti palkkioistaan Peltosen esityksen mukaisesti (sama kuin 

vuonna 2019):   

o Hallituksen puheenjohtaja 12 kuukauden ajan: 1000 €/kk 

o Hallituksen varapuheenjohtaja 10 kuukauden ajan: 800 €/kk 

o Hallituksen jäsen 10 kuukauden ajan: 600 €/kk 

 

− 10.§ Hallituksen matkustamisen periaatteet 2020. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) 

hallitus joutuu toimintavuotensa aikana matkustamaan paljon kampuskaupunkien välillä ja 

tapahtumiin ympäri Suomen. Hallituksen tulee linjata periaatteet, joiden mukaan matkustetaan ja 

laskutetaan, mikäli käytetään omaa autoa liikkumiseen. Hallitus päätti matkustamisen periaatteista 

vuodelle 2020.  

 

− 11. § Vuosijuhlaedustukset ylioppilaskunnan hallituksessa. ISYYlle tulee kutsuja muiden 

ylioppilaskuntien, sekä ainejärjestöjen ja opiskelijakuntien vuosijuhlille, joilla ISYYn on hyvä 

edustaa. Hallituksen päätöksellä ISYY voi tukea rahallisesti hallituksen jäsenten osallistumista 

vuosijuhlille. Päätettiin edustuksista seuraavasti: Ylioppilaskunta kustantaa jokaiselle hallituslaiselle 

kaksi vuosijuhlaedustusta vuoden aikana tai muuten sovitusti. Ylioppilaskunnan edustajalle 

maksetaan illalliskortti, vuosijuhlalahja, matkat ja tarvittaessa majoitus. Vuosijuhlalahja on noin 20€ 

arvoinen, suositaan aineetonta lahjaa.   

 

− 12. § Jaostojen sihteerien valinta. Ylioppilaskunnan Joensuun ja Kuopion kampuksilla toimivat 

järjestö- vapaa-aika- ja edunvalvontajaosto, kummallakin kampuksella omansa. Hallitus valitsee 

jaostojen sihteerin. Mikäli sihteeriä ei ole valittu, valitsee jaosto sihteerin keskuudestaan. Kuopion 

edunvalvontajaoston sihteeriksi valittiin Mikko Aaltonen ja Joensuun edunvalvontajaoston 

sihteeriksi Pekka Koivaara. Järjestöjaostojen osalta siirretään asian käsittely seuraavaan 

kokoukseen.  
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− 13. § ISYYn edustajien nimeäminen SYKETTÄ-johtoryhmiin. ISYYllä on SYKETTÄ-johtoryhmissä 

kampuksittain edustajat. Nimettiin ISYYn edustajiksi SYKETTÄ-johtoryhmiin seuraavasti:  

o Kuopio: Hallituksen puheenjohtaja Aino Peltonen ja Arttu Leppäkynnäs 

o Joensuu: Hallituksen varapuheenjohtaja Saara Tenhovuori ja pääsihteeri. 

 

− 14.§ Sykettä -tarrat hallitukselle 2020. Ylioppilaskunnan hallitus on näkyvä toimija. Sykettä-

palvelut kuuluvat olennaisena osana ylioppilaskunnan toimintaan. Koko vuoden ryhmäliikuntatarra 

on 66e/hlö. Kustannus yhteensä 660 euroa. Hallitus päätti, että ISYY maksaa hallituslaisille 

valitsemansa kevään 2020 Sykettä-tarran. Vastineeksi hallituksen jäsen osallistuu aktiivisesti 

Sykettä-palvelujen käyttöön ja markkinoi palveluja somekanavissa. 

 

− 15.§ Vuosijuhlatyöryhmän nimeäminen. ISYYn vuosijuhlat pidetään 14.3.2020 Kuopiossa. Vuoden 

2019 hallitus nimesi keskuudestaan vuosijuhlatyöryhmän. Työryhmään kuuluu tällä hetkellä Ada 

Hyytiäinen, Ella Partanen, Miska Tanskanen ja Matti Averio. Hallituksesta nimettiin lisähenkilöiksi 

vuosijuhlatyöryhmään Pinja Kääriäinen, Aino Peltonen, Pinja Mertano, Arttu Leppäkynnäs, Emmi 

Rajavuori ja Juuso Myller. 

 

− 16. § ISYYn ehdokkaan nimeäminen Opiskelijan Itä-Suomi ry:n hallitukseen. Opiskelijan Itä-Suomi 

ry on Savonian sekä Karelian ammattikorkeakoulun opiskelijakuntien ja Itä-Suomen yliopiston 

ylioppilaskunnan perustama yhdistys, jonka tavoitteena on lähentää opiskelijoita ja yritysmaailmaa 

toisiinsa mm. opiskelijaetujen ja yritysyhteistyön muodossa. Valittiin hallitukseen Juuso Myller ja 

Pinja Kääriäinen. 

 

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. 

− 17. § Muut esille tulevat asiat: 

o Käynti Joensuun OP:ssa. 

o ISYYn puhelinnumerot hallituslaisille 

o Hallituslaisten esittelyt 10.1. mennessä 
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− 18.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden 

tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8-14 § pääsihteeri, 16 § pääsihteeri, 9 § kirjanpitäjä tiedottaa, 

15§ puheenjohtaja.  

 

Seuraava kokous: 10.1.2020 klo 10.00. 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


