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HALLITUKSEN PÄÄTÖSLUETTELO 39/2020 

Aika: 5.11.2020 klo 10.03–12.38 

Paikka: GHO 

 

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

ylioppilaskunnan sääntöjen 64 ja 66 §:ssä säädetään: 

− 9.§ Viestintäsuunnittelija Heljä Koistisen opintovapaa-anomus, liite 9. Heljä Koistinen anoo 

opintovapaata ajalle 1.1.2021−31.8.2021. Hallitus myönsi Heljä Koistiselle opintovapaan 

hakemuksen mukaisesti. 

− 10.§ Viestintäsuunnittelijan sijaisesta päättäminen. Hallitus valitsi Iisa Mannisen jatkamaan 

viestintäsuunnittelijan opintovapaan sijaisena ajalle 1.1.2021-31.8.2021. 

− 11.§ Talousarvion ylitys, kiireellinen hankinta Lukemalle. Lukeman uuni on mennyt inhimillisen 
virheen vuoksi käyttökelvottomaksi. Tilalle on jouduttu hankkimaan pikaisesti uusi uuni. Hallitus 
hyväksyi pääsihteerin kiireellisyysperiaatteella tekemän uuden uunin hankinnan ja 
talousohjesäännön kohdan 7.§ mukaisesti kirjasi ko. kalustohankinnan taseeseen. 
 

− 14.§ Anomus jäsenmaksuvapautuksista (Joint Nordic Master Degree Programme in 
Environmental Law, NOMPEL) syksy 2020 ja lukuvuosi 2021–2022, liite 14 (ei julkinen). 
Oikeustieteiden laitokselle on valittu uudet opiskelijat ympäristöoikeuden pohjoismaiseen 
maisteriohjelmaan (Joint Nordic Master Programme in Environmental Law, NOMPEL) yhteistyössä 
Uppsalan yliopiston ja Tromssan Arktisen yliopiston kanssa. Opiskelijat opiskelevat fyysisesti 
kaikissa kolmessa yliopistossa: syyslukukauden 2020 Uppsalassa, kevätlukukauden 2021 Itä-
Suomen yliopistossa Joensuussa ja lukuvuoden 2021–2022 Tromssassa. Opiskelupaikan 
vastaanottaneille opiskelijoille anotaan vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamisesta 
syksylle 2020, jolloin opiskelijat ovat Uppsalassa ja maksavat maksunsa sinne. Heidän on kuitenkin 
oltava läsnäolevia opiskelijoita myös UEF:ssa, että heille voidaan kirjata Uppsalassa suoritetut 
opinnot rekisteriin. Kevään 2021 he ovat Joensuussa, jolloin he myös maksavat ylioppilaskunnan 
jäsenmaksun. Lukuvuoden 2021–2022 opiskelijat ovat Tromssassa, ja sillekin ajalle he tarvitsisivat 
vapautuksen yo-kunnan jäsenmaksusta. 
 
Hallitus päätti myöntää maisteriohjelman opiskelijoille jäsenmaksuvapautuksen syyslukukaudeksi                    
2020 sekä lukuvuodeksi 2021–2022. 

 

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: Edustajiston kokouksessa 6-2020 tullut toivomusponsi, liite 5 
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− Merkittiin tiedoksi hallituksen jäsenten selvitykset vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta 

hallituksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.  

− Merkittiin tiedoksi tulevat kokoukset, tapaamiset ja seminaarit. 

− 8.§ Esitys opiskelijaedustajista Vuorenmiehen säätiön hallitukseen, liite 8. Asiaa on käsitelty 

hallituksen kokouksessa 29.10.2020, jossa todettiin, että sopivaa ehdokasta ei ole löytynyt. 

Edellisen hallituksen kokouksen 38-2020 jälkeen on tullut tietoon tehtävästä kiinnostunut. Hallitus 

esittää Vuorenmiehen säätiöön opiskelijaedustajaksi Jimi Virkkalaa. 

− 12.§ ISYYn 2021 talousarvion luonnoksen käsittely, kerhojen toimintarahahakemukset ja muut 
muutokset talousarvioon, 12.1, 12.2, 12.3 ja 12.4. ISYYn kerhoilta on pyydetty esitykset kerhojen ja 
jaostojen toimintasuunnitelmista ja talousarvioista 23.10.2020 klo 16:00 mennessä. Määräaikaan 
mennessä kerhojen hakemuksia tuli 19 kappaletta ja jaostojen 6 kappaletta. Hallitus hyväksyi 
esitykset kerhojen talousarvioesityksistä ISYYn talousarvioluonnokseen.  Lisäksi hallitus käsitteli 
ISYYn talousarvioluonnoksen ja teki siihen muutoksia. Hallitus hyväksyi myös esitykset jaostojen 
talousarvioesityksistä ISYYn talousarvioluonnokseen sekä kaksi muutosta jaostojen 
talousarvioesityksiin. 
 

− 13.§ ISYYn alaskirjattavat saatavat 8.10.2020, liite 13 (osittain salainen). Hallitus merkitsi tiedoksi, 

että kirjataan loppusaatava luottotappioksi ja merkitään tiedoksi saatu lopputilitys ISYYlle. Hallitus 

päätti asian loppuun käsittelyksi. 

− Merkittiin tiedoksi muut esille tulevat asiat. 

o Asia: Joulukuun hallituksen retriitin paikka ja ohjelmarunko 

o Asia: Toimintasuunnitelman käsittely 

o Asia: OKM- erityishaun tilannekatsaus 

− Keskusteltiin ja päätettiin kokouksessa käsiteltyjen asioiden tiedottamisesta ja toimeenpanosta. 

 

Seuraava kokous: 10.11.2020 klo 10.00 

 

Elina Pitkänen 

Hallintokoordinaattori 

 


