
    ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA  21.9.2020 

  
 
______________________________________________________________________________ 
   

1 

 

HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 32/2020 

Aika: 16.9.2020 klo 12.00-13.01 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 8.§ ISYYn kerho-ohjesäännön hyväksyminen, liite 8. Hallitus käsitteli ja hyväksyi ISYYn kerho-

ohjesäännön. 

− 9.§ ISYYn SYL-delegaation vahvistaminen, liite 9.1 ja 9.2. Edustajiston kokouksessa 25.8.2020 

hyväksyttiin hallituksen esitys edustajistolle liittokokousedustajien paikkajaosta ryhmien kesken 

vuosille 2020–2021. Hallitus sai edustajistolta valtuudet täydentää edustajalistaa 

edustajistoryhmien esitysten mukaan. Esitykset tuli toimittaa 13.9.2020 mennessä. Hallitus sai 

täydentää määräajan jälkeen täyttämättä jääneet paikat haluamallaan tavalla. 

Hallitus täydensi delegaatiota Savilahden Sivistyneiden osalta heidän esityksensä mukaisesti Jimi 

Viita-Aholla. Hallitus vahvisti ISYYn SYL-delegaation kokoonpanon. SYL-hallitushakijan tukihenkilön 

osalta täydennetään delegaatioesitystä myöhemmin. 

− 10.§ Sirpa Riston esitys liiketoiminnan ammattitutkinnosta. Korkeakoululiikunnan suunnittelija 

Sirpa Risto on esittänyt toiveen suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinnon (150 op) 

oppisopimuskoulutuksella. Koulutuksen voi aloittaa syksyllä 2020 ja se kestää 17.12.2021 asti. 

Hallitus päätti myöntää Sirpa Ristolle luvan suorittaa oppisopimuskoulutus. 

− 11.§ OLL:n liittokokous, ISYYn edustajat. Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokous järjestetään 

Kuortaneen urheiluopistolla 18.-19.11.2020. ISYYllä on käytettävissään 7 ääntä vuoden 2020 

liittokokouksessa. Hallitus päätti valita ISYYn edustajaksi OLL:n liittokokoukseen äänimäärineen 

seuraavat henkilöt: Arttu Leppäkynnäs (3), Pinja Mertano (2) ja Roosa Ylikoski (2). Varaedustaja on 

Juuso Myller. 

− 13.§ Edustajiston 25.8.2020 kokouksessa tulleeseen ponsiesitykseen vastaus, liite 13. Hallitus 

hyväksyi vastauksen ponsiesitykseen Pinja Kääriäisen tekemällä muutoksella. 

− 14.§ Yhteistyösopimuksen hyväksyminen opiskelijatapahtumien järjestämisestä Kuopiossa 2020–

2022, liite 14. Hallitus on kokouksessaan 24-2020 päättänyt kilpailuttaa Kuopiossa haun 

opiskelijatapahtumien yhteistyökumppaniksi vuosiksi 2020–2022. Aiemmin nimetty työryhmä hoiti 

kilpailuttamisen ja teki esitykset hallitukselle. Hallitus jatkoi hakuaikaa kokouksessaan 26-2020 

16.8.2020 saakka. Jatkettuun määräaikaan mennessä on tullut kaksi tarjouspyyntöä.  

Hallitus päätti työryhmän esityksen mukaisesti, että Kuopiossa ei solmita yhteistyösopimusta 

syksyllä 2020 johtuen koronatilanteen vaikutuksista ISYYn tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi 
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päätettiin, että tarjouspyyntökierros käynnistetään uudestaan keväällä 2021, kun tapahtumia on 

mahdollista järjestää.  

− 15.§ Mukaan SYL100-historiateoksen tabula gratulatoriaan. Suomen ylioppilaskuntien liitto 

täyttää 100 vuotta vuonna 2021. Osana satavuotisjuhlallisuuksia SYL julkaisee kattavan 

historiateoksen, jossa kerrotaan SYL:n ja suomalaisen ylioppilasliikkeen vaiheista sekä kurkistetaan 

kulloisenkin SYL-sukupolven ajatuksiin ja näkemyksiin. On mahdollisuus onnitella SYL:oa ja 

osallistua tabula gratulatoriaan eli onnittelijoiden listaan. Lista julkaistaan kirjan osana.  

Tabula gratulatoriaan osallistumisen hinnat ovat seuraavat: Yksityishenkilöt 100 euroa (opiskelijat 

50 euroa) sekä Yhteisöt ja yritykset 500 euroa (SYL:n jäsenyhteisöt 300 euroa). 

Hallitus päätti, että ISYY osallistuu tabula gratulatoriaan. Kustannus 300 euroa.   

 

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: OLL:n liittokokouksen lausuntokierros 14.9.‒4.10.2020.   

o Asia: 7.10. Liikuntailtapäivä, toimistot kiinni klo 12.00. 

 

− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 12.§ Ehdotukset Kuopion kaupungin vuosipäivänä palkittavista henkilöistä vuonna 2020, liite 12. 

Kuopion kaupunki on pyytänyt tekemään ehdotuksia kaupungin vuosipäivänä palkittavista 

henkilöistä. Hallituksella ei ole esitystä palkittavista henkilöistä. 

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: Kioskin 7 kuukauden tulos.   

o Asia: Sektorikohtaiset toimintasuunnitelmat  

o Asia: SYL-liittokokousmateriaalien kommentointi 

 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

Seuraava kokous: 21.9. klo 12.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 


