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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 5/2020 

Aika: 1.2.2020 klo 8.41 – 14.38 

Paikka: AU206, Joensuu   

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8. § Jaostojen puheenjohtajien valinta. Edustajisto on järjestäytymiskokouksessaan 11.12.2019 

valinnut Joensuun järjestöjaoston puheenjohtajaksi vuodelle 2020 Iiris Huotarin, Joensuun 

edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi Pinja Leinon sekä varapuheenjohtajaksi Marko Koskelon 

sekä Kuopion järjestöjaoston puheenjohtajaksi Taija Väänäsen. Edustajisto delegoi hallitukselle 

puuttuvien puheenjohtajapaikkojen täyttämisen. 

Hallitus avasi haut 13.1.-27.1.2020 Joensuun vapaa-ajan jaoston puheenjohtajaksi, Kuopion vapaa-

ajan jaoston puheenjohtajaksi sekä Kuopion edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi. Määräaikaan 

mennessä ei ollut saapunut yhtään hakemusta jaostojen puheenjohtajiksi. Hallitus valitsi 

täsmähaulla Joensuun vapaa-aikajaoston puheenjohtajaksi Laura Tolpan, Kuopion 

edunvalvontajaoston puheenjohtajaksi Kingsley Alichen ja Kuopion vapaa-aikajaoston 

puheenjohtajaksi Mariaana Lammin.  

− 9. § Kampusvaliokuntien kokoonpanon vahvistaminen. Hallitus vahvisti kampusvaliokuntien 

kokoonpanon puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Kuopion kampusvaliokuntaan kuuluvat Aino 

Peltonen (pj.), Arttu Leppäkynnäs, Salli Kosonen, Pinja Kääriäinen, Pinja Mertano, Taija Väänänen 

(varajäsenenä jaoston varapuheenjohtaja), Kingsley Aliche (varajäsenenä jaoston 

varapuheenjohtaja), ja Mariaana Lammi (varajäsenenä jaoston varapuheenjohtaja).  

 

Joensuun kampusvaliokuntaan kuuluvat Saara Tenhovuori (pj.), Juuso Myller, Emmi Rajavuori, 

Roosa Ylikoski, Yasmin Ayyoubi, Iiris Huotari (varajäsenenä jaoston varapuheenjohtaja), Pinja Leino 

(varajäsen jaoston varapuheenjohtaja), Laura Tolppa (varajäsenenä jaoston varapuheenjohtaja). 

 

− 10.§ Hallinnon vastuuvakuutuksen ottaminen, liitteet 10.1 & 10.2. ISYYllä ei ole voimassa olevaa 

hallinnon vastuuvakuutusta. Vakuutuksen kustannukset ja ehdot liitteessä 10.1 ja 10.2 

Vakuutuskustannus ylittää vuoden 2020 talousarviossa esitetyn vakuutuksiin varatun määrärahan. 

Hallitus päätti ottaa ISYYlle hallinnon vastuuvakuutuksen liitteissä 10.1 ja 10.2 olevin ehdoin.  

 

− 11.§ Uuden kerhon hyväksyminen, UEF Bible Club (UBC), liite 11. Kerho nimeltä UEF student Bible 

Club (UBC) on lähettänyt perustamisasiakirjansa hallituksen hyväksyttäväksi. Liite 11. Hallitus päätti 

hyväksyä kerhon edellyttäen, että kerhon säännöt tulee kirjoittaa yhtenäiseksi tiedostokseen ja 

toimittaa ISYYn kerhovastaavalle.  
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− 13.§ Kerhon purkaminen, Kuopion Kampuksen Ympäristöklubi, liite 13. Kuopion Kampuksen 

Ympäristöklubi on kokouksessaan purkanut kerhon ja toimittanut kokouksen pöytäkirjan sekä 

kerhon omaisuuden ISYYlle. Liite 13. Hallitus päätti hyväksyä Kuopion Kampuksen Ympäristöklubin 

purkamisen ja poistaa sen kerholuettelosta.  

 

− 18. § Edustajiston kokouksen aikana tarvittavat päätökset. ISYYn hallitus kokoustaa aina 

edustajiston kokouksen aikana ja tekee tarvittaessa päätöksiä.  

 

o Hallitus päätti muuttaa pohjaesitystään pykälässä 12.§: ”mikäli nauhaa muutetaan, 

hallitukselle annetaan oikeus suunnitella ja päättää ISYYn lipun muodosta”. Edustajisto 

päätti hallituksen esityksen mukaan. 

o Pykälässä 13.§ Hallitus otti nimiinsä Vili Moision esityksen: ”poistetaan kohta: kuntanauhaa 

kannetaan sininen väri alimmaisena”.  

 

− 19. § Kunniamerkkien ja nauhojen tilaaminen, liitteet 16.1, 16.2, 16.3 & 16.4. Vuosijuhlia varten 

tulee tilata kunniamerkkejä ja nauhoja. Liitteenä saadut tarjoukset 16.1-16.3. Talousarviossa on 

varattu hankintoihin rahaa 3000 euroa. Hallitus päätti tilata kunniamerkit ja nauhat Hyrskyltä. 

Kunnianauhaa ja hallitusnauhaa 100m ja kuntanauhaa 250m. Hallitus päätti tilata kultaisia 

kunniamerkkejä 10, kultaisia ansiomerkkejä 5, hopeisia ansiomerkkejä 10, hopeisia kuntamerkkejä 

25 ja hallitusmerkkejä 20. Päätös tehdään kiireellisenä, että merkit ehditään saada vuosijuhliin 

mennessä toimitusajan ollessa 4-5 viikkoa. 

 

− 20. § Hallituksen työryhmien perustaminen. ISYYn sääntöjen 38 § mukaan ”Hallitus voi perustaa 

työryhmiä enintään toimikaudekseen. Hallitus määrittää työryhmien tehtävät, sen toimialan ja 

jäsenet työryhmää perustaessaan. Hallitus valitsee työryhmän jäsenet, joista useamman kuin joka 

toisen on oltava ylioppilaskunnan jäsen. Työryhmä voi tehdä hallitukselle esityksiä toimialaansa 

kuuluvista asioista.” 

 

Hallitus päätti perustaa organisaatiouudistustyöryhmän, joka suunnittelee ja valmistelee 

kampusvaliokuntien ja jaostojen uudistusta, sekä valittiin sen jäseniksi Aino Peltonen, Saara 

Tenhovuori, Pinja Mertano, Pekka Koivaara, Arttu Leppäkynnäs, Saara Loukiainen, Juuso Myller ja 

Yasmin Ayyoubi. 

 

Hallitus päätti perustaa Joensuun kuntavaalityöryhmän, joka valmistelee ISYYn kuntapoliittisen 

linjapaperin ja tavoitteet vuoden 2021 kuntavaaleihin Joensuussa, sekä valittiin sen jäseniksi Saara 

Tenhovuori, Juuso Myller, Emmi Rajavuori, Roosa Ylikoski, Yasmin Ayyoubi, Anniina Peltonen ja Ella 

Partanen. 

 

Lisäksi päätettiin perustaa Kuopion kuntavaalityöryhmä, joka valmistelee ISYYn kuntapoliittisen 

linjapaperin ja tavoitteet vuoden 2021 kuntavaaleihin Kuopiossa, sekä valitaan sen jäseniksi Aino 

Peltonen, Arttu Leppäkynnäs, Pinja Kääriäinen, Pinja Mertano ja Salli Kosonen. 

Hallituksen aiemmin perustamat työryhmät jatkavat toimintaansa. 
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− 21 § Hallituksen edustajat edustajiston valiokunnissa. Hallitus nimesi Yasmin Ayyoubin 

edustajakseen ympäristövaliokuntaan. 

 

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 hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 12. § Uuden kerhon hyväksyminen, Itä-Suomen Akateeminen Shakki, liite 12. Puheenjohtaja 

totesi, että perustamispöytäkirjan oli allekirjoittanut vain 4 jäsentä sekä että säännöistä puuttuu 

kerhon nimi. Näin ollen hallitus ei voi hyväksyä kerhohakemusta. Palautetaan asia valmisteluun 

sekä pyydetään myös täydentämään kerhon nimi sääntöihin. 

 

− 14.§ Järjestön hyväksyminen kampusjärjestöluetteloon, Chinese Friendship and Culture Society, 

liite 14. Rekisteröitynyt yhdistys nimeltä Chinese Friendship and Culture Society on hakenut 

kampusjärjestöstatusta ja toimittanut kampusjärjestön rekisteröintilomakkeen ja yhdistyksen 

säännöt ISYYlle. Liite 14.  

 

ISYYn sääntöjen mukaan 43.§: ”Ylioppilaskunta ylläpitää kampusjärjestöluetteloa, jonka hyväksyy 

ylioppilaskunnan hallitus. Kampusjärjestölistalle voivat päästä yhdistykset, joiden pääasiallinen 

toiminta on opiskelijatoimintaa ja joiden jäsenistä yli puolet on ylioppilaskunnan jäseniä.” Hallitus 

päätti palauttaa asian valmisteluun ja selvittää, toteutuuko sääntöjen 43.§ kohdan osalta, että 

puolet jäsenistä ovat ylioppilaskunnan jäseniä.  

 

− 15.§ Merkkiohjesäännön muuttaminen, liitteet 15.1. Hallitus hyväksyi merkkiohjesäännön 

muutoksineen ja päätti esittää sen edustajistolle.  

− 17.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Keskustellaan ja päätetään kokouksessa käsiteltyjen asioiden 

tiedottamisesta ja toimeenpanosta: 8-9.§ pj:t, 10-15. § pääsihteeri 

 

Seuraava kokous: 11.2. klo 14.00 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 


