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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 2/2020 

Aika: 10.1.2020 klo 12.04 – 13.42. 

Paikka: SN207, Kuopio 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8. § Jatkuvan oppijan oikeus liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi. ISYY ottaa tällä hetkellä 

jäsenikseen tutkinto-opiskelijoiden lisäksi jatko-opiskelijoita, vaihto-opiskelijoita ja kasvatustieteen 

tutkintoa täydentäviä (muuhun kuin maisterin) tutkintoon johtavia erityisopettajaopiskelijoita, 

erityisvarhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita sekä opinto-ohjaajaksi opiskelevia opiskelijoita.  

Itä-Suomen yliopiston Opintojohtosäännön mukaan: ”Opiskelijalla, joka on suorittanut Itä-Suomen 

yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon, jonka suorittaneella ei 

ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, on oikeus maksutta täydentää opintojaan 

tutkinnon suorittamislukuvuoden ja tutkinnon suorittamista seuraavan kahden lukuvuoden ajan 

ilmoittautumalla opiskelijaksi (jatkuvan oppijan opinto-oikeus).” 

Päätetään ottaa nk. jatkuvan oppijan opinto-oikeudella opiskelevat opiskelijat ylioppilaskunnan 

jäseneksi, mikäli opiskelija haluaa liittyä tai pysyä ylioppilaskunnan jäsenenä. 

− 9.§ Pääsihteerin esitys johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. 

Hallitus päätti yksimielisesti, että pääsihteeri Sanna Heinonen saa käyttää työaikaa yhden päivän 

kerran kuukaudessa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen 

lähipäiviin. 

− 11. § Jaostojen sihteerien valinta. Ylioppilaskunnan Joensuun ja Kuopion kampuksilla toimivat 

vapaa-ajanjaosto ja edunvalvontajaosto, kummallakin kampuksella omansa. Hallitus valitsee 

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

puheenjohtajan esityksen mukaisesti Joensuun vapaa-ajanjaoston sihteeriksi Niklas Leinonen ja 

Kuopion vapaa-ajanjaoston sihteeriksi Liisa Kainulainen. 

− 12.§ Hallituksen perustamat työryhmät. Nimettiin vuosijuhlatyöryhmä esityksen mukaisesti ja sen 

jäseniksi: Ada Hyytiäinen, Ella Partanen, Miska Tanskanen, Matti Averio, Pinja Kääriäinen, Aino 

Peltonen, Pinja Mertano, Arttu Leppäkynnäs, Emmi Rajavuori ja Juuso Myller. Lisäksi työryhmään 

kuuluvat sihteeri Saara Närä sekä vuosijuhlamestari Rosa Sinisalo. 

Puheenjohtaja esitti, että nimetään kioskitoiminnan kehittämiseen työryhmä, jonka tarkoitus on 

kehittää kioskin kannattavuutta. Nimettiin työryhmään Aino Peltonen, Pinja Kääriäinen ja Valtteri 

Bovellan. Työntekijöistä työryhmään pyydetään pääsihteeri Sanna Heinonen, Terhi Lyytinen sekä 

Sakari Kinnunen. 
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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: 

o Henkilöstön TES-vapaat 2020. 

o SYKKEEN harjoittelija 7.1.-28.2.2020.   

o Edustajiston kevään kokouspäivät 1.2., 12.3., 21.4., ja 19.5. 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 10.§ Jaostojen puheenjohtajuudet. Hallitus avaa haut 13.1.-27.1.2020 Joensuun vapaa-ajan 

jaoston puheenjohtajaksi, Kuopion vapaa-ajan jaoston puheenjohtajaksi sekä Kuopion 

edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi. Valintatyöryhmään valittiin kampuspuheejohtajat, Juuso 

Myller ja Salli Kosonen. 

− 13. § Muut esille tulevat asiat: 

o Järjestökoulutukset Joensuussa ja Kuopiossa. 

o Henkilöstön koulutukset vuonna 2020 sekä kehityskeskustelujen pitäminen keväällä 2020 

o Pysäköintilupien käyttö kampuksilla. 

o Edustajiston 11.12.2019 kokouksessa keskustelussa olleet toivomusponnet. 

o Edustajiston kokousajat ja muu toiminta keväällä 2020 

 

− 14.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden 

tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8.§, 11-12.§ pääsihteeri, 9.§ varapuheenjohtaja, 10.§ 

viestintävastaavat.  

 

Seuraava kokous: 15.1. klo 12.00 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


