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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 7/2020 

Aika: 19.2.2020 klo 13.12 – 15.17 

Paikka: SN102 Kuopio, CK216 Joensuu 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 9. § Lukuvuosikalenteri, liite 9. ISYY on saanut Savottalta tarjouksen kalenterin tuottamisesta. 

Tarjous sisältää taiton ja painokulut. ISYYn tulee hoitaa omien sivujen taittaja ja tuottaa/päivittää 

omat materiaalit. Kalenteriin on varattu vuoden 2020 talousarviossa 8000 eurolla. Hallitus päätti 

tehdä SAVOTTAn kanssa kirjallinen yhteistyösopimuksen lukuvuosikalenterista liitteenä olevan 

aikataulun mukaisesti. Hallitus valtuutti puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään sopimuksen. 

Hallitus päätti järjestää kilpailun kalenterin kannesta annetun aikataulun puitteissa. Viestintätiimi 

toimii esiraatina ja tekee esityksen hallitukselle lukuvuosikalenterin kannesta. 

− 11.§ Korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja rahoitussopimus, liite 11 (salassa pidettävä). Hallitus 

hyväksyi liitteenä olevan yhteistyö- ja rahoitussopimuksen Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. 

− 12. § Valtuutus toimia asiamiehenä. Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen on saapunut oikaisuvaatimus 

keskusvaalilautakunnan 13.12.2019 tekemästä päätöksestä. ISYYn sääntöjen 31.§ mukaan: 

”Hallituksen tehtävänä on: 1. käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, kantaa ja vastata 

ylioppilaskunnan puolesta tuomioistuimissa, tehdä ylioppilaskunnan puolesta sopimukset ja muut 

oikeustoimet sekä muutoinkin edustaa ylioppilaskuntaa.” 

 

Hallitus valtuutti Asianajotoimisto Teräskulma OY:n Saara Leinosen toimimaan ISYYn asiamiehenä ja 

oikeudenkäyntiavustaja koskien Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen on saapunutta oikaisuvaatimusta 

keskusvaalilautakunnan 13.12.2019 tekemästä päätöksestä. 

− 13. § Opiskelijaedustajien nimeäminen Fazer Food & Co:n Kuopion asiakastoimikuntaan. Fazerin 
hallinnoimilla Food & Co - ravintoloilla on kummallakin kampuksella asiakastoimikunta, jonka 
tehtävänä on mm. seurata aterioiden myyntiä sekä käsitellä saatu palaute. Itä-Suomen yliopiston 
eläköitynyt henkilöstöpäällikkö Marketta Rantama on pyytänyt Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskuntaa nimeämään kaksi opiskelijaedustajaa Food & Co - ravintoloiden 
asiakastoimikuntaan toimikaudeksi 2020 - 2021.  
 
Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija Mikko Aaltonen avasi haun Food & Co:n 
asiakastoimikuntaan ajalle 9.1.-23.1.2020. Hakuajan puitteissa asiakastoimikunnnan 
opiskelijaedustajaksi ei jätetty yhtään hakemusta. Esityksen tekemisessä on konsultoitu Itä-Suomen 
yliopiston ravitsemustieteilijöiden ainejärjestö Retikka ry:tä. 
 
Hallitus nimesi ravitsemustieteen opiskelijat Eevi Peltolan ja Sofia Valkaman opiskelijaedustajiksi 
Fazer Food & Co:n asiakastoimikuntaan toimikaudeksi 2020 - 2021. 
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− 14. § Uuden kerhon hyväksyminen, Itä-Suomen Akateeminen Shakki, liite 14. Kerho nimeltä Itä-

Suomen Akateeminen Shakki on hallituksen pyynnöstä täydentänyt kerhohakemustaan. Hallitus 

hyväksyi Itä-Suomen Akateemisen Shakin ISYYn kerhoksi. 

− 15.§ Toiminta-avustuksen myöntäminen kerholle (UCC) vuodelle 2020, liite 15. Kerho nimeltä UEF 

Cricket Club anoo toiminta-avustusta vuodelle 2020 ja on lähettänyt toimintasuunnitelman ja 

budjetin hallitukselle. Hallitus päätti myöntää avustusta 400 euroa. Hallitus tiedottaa kerhoa myös 

ISYYn kerhoja koskevista säännöistä. 

− 16.§ Kuopion kuntavaalityöryhmän päivittäminen. Kuopion kuntavaalityöryhmää tulee päivittää. 

Hallitus päätti täydentää Kuopion kuntavaalityöryhmää seuraavilla henkilöillä: Janina Gallen, Eemeli 

Kangas ja Antti Karppinen. 

 

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 Asia: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen vahvistaminen 

o Asia: Hallitus vieraili 19.2. Pohjois-Karjalan OP:ssa. 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8. § Muutosesitys ISYYn talousohjesääntöön sekä edustajiston valiokuntien työjärjestyksiin. 

Sääntövaliokunta päätti tehdä kokouksessaan 6/2019 ehdollisen päätöksen muutosesityksistä Itä-

Suomen Yliopiston Ylioppilaskunnan (ISYY) talousohjesääntöön sekä edustajiston valiokuntien 

työjärjestyksiin. Hallitus päätti jättää esityksen pöydälle, eikä keskustellut sääntövaliokunnan 

esityksestä edustajistolle tai tehnyt haluttuja muutosehdotuksia.  

− 10.§ Yhteistyösopimus Tree Amigosin kanssa, liite 10. Tree Amigos on tehnyt ISYYlle tarjouksen 

yhteistyösopimuksesta. Hallitus palautti asian valmisteluun. Hallitus pyytää sääntövaliokunnalta 

tulkinnan onko ko. sopimus tulkittavissa ISYYn liiketoiminnaksi. 

− 17.§ Muut esille tulevat asiat: 

o Asia: ISYYn Lippu 

o Asia: Siviliipalvelushenkilö 

 

− 18.§ Tiedottaminen ja toimeenpano. Hallitus keskustelee jokaisessa kokouksessa erikseen 

kokouksen tiedottamisesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: 9-15.§ pääsihteeri, 16.§ 

puheenjohtaja 
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Seuraavat kokoukset: 26.2. klo 12.00 ja 28.2. klo 15.00 

 

Saara Närä 

Hallintokoordinaattori 

 


